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CENTRUM  SOCIÁLNĚ  ZDRAVOTNÍCH  SLUŽEB 
příspěvková organizace, zapsaná u  Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755 

Bendova 5/1121, 163 00 Praha – Řepy 

Tel.: 235 314 141 , 235 313 182, 777 575 117, Fax : 235 300 474 
E-mail : cszs@iol.cz,  datová schránka ID: jbskg4y, http://www.cszs.cz 

IČ: 67365647, DIČ: CZ67365647, Bankovní spojení:  0168034319/0800 
 

Smluvní přepravní podmínky 
 v provozu automobilu pro přepravu občanů se sníženou schopností pohybu ve znění ze dne 15.5.2017 

 
Čl. 1 

Všeobecná ustanovení 
1. Smluvní přepravní podmínky v provozu automobilu pro přepravu občanů se sníženou schopností 

pohybu (dále jen SPP) platí pro přepravu osob, oprávněných k využití této přepravy a stanoví práva, 

odpovědnost, podmínky přepravy a povinnosti přepravovaných osob a Centra sociálně zdravotních 

služeb (dále dopravce) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  

2. Osobami, oprávněnými k využití přepravy, jsou občané s bydlištěm v Praze 17 – Řepích se sníženou 

schopností pohybu (držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P a senioři či další osoby se sníženou schopností 

mobility, kterou prokáží věrohodným způsobem) včetně doprovodu. Doprovodem může být nejvýše 

jedna osoba. Osoba, oprávněná k využití přepravy (dále cestující) se uzavřením přepravní smlouvy 

zavazuje dodržovat SPP. 

3. Pověřená osoba dopravce, vybavená průkazem dopravce (dále řidič), je oprávněna přijímat od 

cestujících úhradu za přepravu, vydávat pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti přepravy, 

dodržování SPP, stanovit trasu přepravy a jednat v souladu se zněním obecně závazného právního 

předpisu tak, aby byla zajištěna práva dopravce. 

4. Z důvodu dodržení SPP z hlediska bezpečnosti cestujících, bezpečnosti jiných osob a ochrany jejich 

zdraví a bezpečnosti a plynulosti přepravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je 

řidič oprávněn nevpustit do vozidla (přepravního prostoru) případně z vozidla (přepravního prostoru) 

vykázat osoby, jejichž vzhled svědčí o celkové zanedbanosti a které znečišťují ostatní cestující nebo 

vozidlo, prostory pro cestující a zařízeni dopravce svým jednáním nebo oděvem a které zjevně jeví 

známky podnapilosti či užívání omamných látek.  

Čl. 2 
Vznik a plnění smlouvy o přepravě osob 

1. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě tím, že jízdu řádně 

objedná v souladu se SPP, po přistavení vozidla prokáže oprávněnost k využití přepravy, a nastoupí do 

vozidla.  

2. Je-li přeprava objednána dle čl. 3 odst. 2., je cestující povinen zaplatit cenu za přepravu při nástupu; 

v případě, je-li přeprava objednána dle čl. 3 odst. 3., je cestující povinen zaplatit cenu za přepravu při 

dopravení do cíle, před vystoupením z vozidla. 

3. Právo na přepravu má cestující jen tehdy, splňuje-li ustanovení SPP, neprohlásí-li řidič vozidlo za 

obsazené, a nenastanou-li okolnosti, které přepravu neumožňují. 

Čl. 3 
Rozsah provozu 

1. Dopravce provozuje automobil v provozu v pracovní dny od 8 do 15 hodin. Tento rozsah provozu je 

platný k datu 1. 6.2017.  Aktuální změny budou zveřejňovány na www.cszs.cz a v sídle dopravce. 

2. Dopravce zajišťuje dopravu na území Prahy - Řepy a do přilehlých zdravotnických zařízení, uvedených 

v čl. 4, odst. 1, za tarifních podmínek, stanovených v čl. 4, odst. 1.  Tento rozsah provozu je platný k datu 

1.6. 2017. Aktuální změny budou zveřejňovány na www.cszs.cz a v sídle dopravce. 
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3. Dopravce poskytuje dále služby mimo definovanou oblast v odst. 2 tohoto článku. Přepravu pro ostatní 

trasy zajišťuje za tarifních podmínek stanovených v čl. 4, odst. 2, (dále jen přeprava pro ostatní trasy) a 

to pouze v případě volné přepravní kapacity.  

Čl. 4 
Tarifní podmínky 

1. Tarifní podmínky pro přepravu pro cesty na území městské části Praha – Řepy a cesty do blízkých 

zdravotnických zařízení:  

a) Celková cena za přepravu se skládá z ceny za jednotlivou jízdu, případně ceny za dobu čekání řidiče na 

cestujícího, nástupní taxa se neúčtuje. Jednotlivou jízdou se rozumí jízda z nástupního místa do místa určení. 

b) Cena za jednotlivou jízdu na území městské části Praha 17–Řepy činí:………..…………………………………....40 Kč. 

c) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17–Řepy - Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5 činí:...80 Kč. 

d) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17–Řepy - Ústřední vojenská nemocnice,Praha 6 činí:.110 Kč. 

e) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17–Řepy – Nemocnice Na Homolce, Praha 5 činí:.…….…95 Kč. 

f) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17–Řepy - Poliklinika Pod Marjánkou, Praha 6 činí:.….….95 Kč. 

g) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17–Řepy - Poliklinika Lípa, Praha 13 činí:………………….…110 Kč. 

h) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17–Řepy - Poliklinika Stodůlky, Praha 5 činí:.………..……..80 Kč. 

ch) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17–Řepy - Poliklinika Petřiny, Praha 6 činí:.……...……..110 Kč. 

i)   Cena za dobu čekání řidiče je stanovena dle počtu minut čekání. Sazba je 2 Kč/ 1 minutu. 
 

2. Tarifní podmínky pro přepravu pro ostatní cesty (mimo území městské části Praha – Řepy a cesty do 

blízkých zdravotnických zařízení, uvedených v č. 4, odst. 1), pouze na území České republiky:  

a) Celková cena za přepravu se skládá z nástupní taxy, ceny za jednotlivé jízdy a případně ceny za dobu 

čekání řidiče na cestujícího.  

b) Nástupní taxa činí 10 Kč pro každou přepravovanou osobu.  

c) Cena za jednotlivé jízdy je stanovena podle počtu ujetých km v celé trase přepravy (tam i zpět).  Sazba je 

12 Kč/km.  

d) Cena za dobu čekání řidiče je stanovena dle počtu minut čekání. Sazba je 2 Kč/ 1 minutu. 
  

3. Děti do 6 let věku (do dne předcházejícího dni 6. narozenin) se přepravují zdarma.  
 

4. Doprovod cestujícího (nejvýše jedna osoba) se přepravuje zdarma. 
 

5. Zavazadla a živá zvířata dle čl. 6 se přepravují zdarma. 
 

6. Parkovné hradí cestující.  
 

7. Ceny za přepravu jsou uvedeny včetně DPH.  

8. Cena za přepravu je hrazena přímo ve vozidle řidiči. Řidič předá cestujícímu stvrzenku a cestující potvrdí 

provedení přepravy na předepsaném formuláři. 

 

Čl. 5 
Objednávka přepravy 

1. Cestující objednává přepravu u řidiče. Objednávku může provést telefonicky na čísle 776 341 925, e-

mailem na adrese autodoprava@cszs.cz. Objednávky prostřednictvím e-mailu je možno považovat za 

přijaté až po jejich zpětném potvrzení dopravcem. Objednávka musí obsahovat kontaktní telefon 

objednatele, jeho adresu, datum, čas, místo nástupu a výstupu, účel jízdy (zdůvodnění potřeby přepravy 

osob se sníženou schopností pohybu), požadavek na přepravu vlastních kompenzačních pomůcek, 

požadavek na přepravu dítěte s kočárkem a případnou informaci o doprovázející osobě a 

přepravovaném asistenčním nebo vodícím psu a zavazadlech. V případě, že cestujícího doprovází vodící 

nebo asistenční pes, bere cestující na vědomí, že během přepravy musí pes být opatřen náhubkem. 

Dodatečné požadavky může dopravce akceptovat pouze v rámci jeho provozních možností. Z 
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technických důvodů nelze objednat přepravu pro ležícího cestujícího a přepravu pro cestujícího na 

invalidním vozíku s asistenčním psem. 

2. Dopravce plní objednávky dle pokynů dispečinku, který v případě vyčerpání kapacity rozhoduje o jejich 

pořadí. V zájmu efektivního využívání prostředků a maximálního uspokojení poptávky po přepravě může 

dispečink jednotlivé jízdy slučovat, případně přiměřeně časově posouvat. Případný časový posun je 

dopravce (dispečink) povinen s cestujícím projednat. 

3. Pokud se cestující nedostaví na místo nástupu přepravy do 15 minut po stanoveném čase, je objednávka 

zrušena.  

4. Stanovení trasy pro objednanou přepravu je ve výlučné kompetenci dopravce.  

5. Cestující je oprávněn z vážných důvodů, zejména zdravotních, změnit místo nástupu nebo výstupu. Tuto 

změnu je cestující povinen předem telefonicky projednat v součinnosti s dispečinkem dopravce na tel. 

čísle 776 341 925. 

6. Místo nástupu a výstupu je podle objednávky cestujícího, ale musí odpovídat obecně závazným 

předpisům, upravujícím provoz na pozemních komunikacích a ostatním souvisejícím předpisům. 

Konkrétní podmínky nástupu a výstupu projedná cestující s pověřenou osobou dopravce. 

Čl. 6 
Podmínky přepravy zavazadel a živých zvířat 

1. Cestující může vzít s sebou do vozidla pouze:  

a) ruční zavazadlo,  

b) spoluzavazadlo, 

c) nezbytné ortopedické nebo jiné kompenzační pomůcky.  

2. Cestující může vzít s sebou do vozidla nejvýše 2 zavazadla do celkové hmotnosti 30 kg. Zavazadlo musí 

být ve vozidle uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo zájem ostatních osob, případně podle 

pokynů řidiče nebo pověřené osoby. Dohled na zavazadla přísluší pouze cestujícímu. V žádném případě 

dopravce nepřebírá odpovědnost za obsah zavazadel. 

3. Zavazadla, uvedená v bodě 1 a), 1b) a 2 tohoto článku, a vodící nebo asistenční pes se přepravují 

zdarma. 

4. Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do vozidla ani do přepravního prostoru: 

a) věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo opatřeními orgánů státní správy;  

b) nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, poškození vozidla, úraz, otravu, 

popálení a onemocnění lidí a zvířat, vyjma látek uvedených v odst. 6 

c) věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit cestující nebo vozidlo;  

d) věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi mohly být na obtíž;  

e) zavazadlo, které je nebo jehož obsahem je nabitá střelná zbraň (pro zbraně příslušníků armády nebo 

policie platí zvláštní předpisy).  

5. Živá zvířata se nepřepravují, výjimkou je 1 vodící nebo asistenční pes, pokud jsou splněny podmínky pro 

jeho přepravu. Do vozidla a do přepravního prostoru lze vzít pouze 1 asistenčního nebo 1 vodícího psa. 

Cestující přepravující psa nesmí připustit ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a plně odpovídá za každou 

škodu, která z důvodu přepravy psa vznikla, a je povinen neprodleně odstranit každé znečištění, které 

pes způsobil, nebo uhradit úklid znečištěného místa. Cestující má nárok na bezplatnou přepravu 

jednoho asistenčního nebo jednoho vodícího psa a to na základě předložení příslušného průkazu.  

6. Asistenční nebo vodící pes musí být před vstupem do vozidla i po celou dobu přepravy včetně výstupu 

z vozidla opatřen náhubkem tak, aby nedošlo k ohrožení cestujících nebo jiných osob a držen na 

krátkém vodítku. Pes nesmí být umístěn na sedadlo. Asistenční pes může být opatřen místo náhubku 

halty obojkem (ohlávkou).  

7. Dětský kočárek s dítětem Ize z kapacitních důvodů přepravit pouze na základě objednávky. Kočárek musí 

být ve vozidle zajištěn v záchytném systému a dítě umístěno do autosedačky. Kočárek bez dítěte se 

nepřepravuje, autosedačku pro dítě si musí zajistit cestující. 
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Čl.7 
Vztahy mezi dopravcem a cestujícími 

Povinnosti dopravce:  
1. Dopravce je povinen cestujícím zajistit bezpečnou přepravu. 

2. Ve vozidlech a v přepravním prostoru zajistí čistotu, klid a pořádek. Prostory, které jsou z provozních 

nebo bezpečnostních důvodů monitorovány kamerovým systémem, označí dopravce příslušnou 

informací. 

3. Na místech určených pro styk s cestujícími zajistí podávání informací o SPP.  

4. Ve vozidlech zajistí zveřejnění SPP, popřípadě jen podstatného výňatku.  

5. Při mimořádných událostech, vyžadujících přerušení jízdy z důvodů na straně dopravce, zajistí dopravce 

neprodleně přepravu cestujících náhradním způsobem bez dalšího placení jízdného.  

6. Dopravce zajistí zveřejnění informace o cenách za přepravu. Při objednání přepravy je dopravce povinen 

sdělit cestujícímu předpokládanou cenu objednávané přepravy. 

Povinnosti cestujících 
1. Cestující je povinen zaplatit za přepravu v hotovosti. 

2. Cestující je povinen při nástupu, v průběhu přepravy i při výstupu dbát na bezpečnost vlastní i ostatních 

osob ve vozidle. Současně je povinen dbát na to, aby svým jednáním nezpůsobil škodu na 

přepravovaných zavazadlech a na zařízení dopravce.  

3. Po příjezdu do místa určení musí cestující z vozidla vystoupit.  

4. Cestujícímu při přepravě v zájmu zajištění bezpečnosti jeho i ostatních osob není zejména dovoleno:  

a) neoprávněně otevírat dveře vozidla a bezdůvodně uvádět v činnost bezpečnostní, signalizační nebo jiná 

zařízeni dopravce;  

b) kouřit, jíst a pít ve vozidle a v přepravním prostoru;  

c) stát, klečet nebo ležet na sedadlech, mimo případy, kdy jinou polohu těla vyžaduje zdravotní stav 

cestujícího;  

d)  pokládat zavazadla na sedadla;  

e) znečišťovat ostatní cestující nebo vozidlo jakož i zařízení pro cestující svým jednáním, oděvem nebo 

zavazadlem a poškozovat vozidlo jakož i zařízení pro cestující; 

f)  chovat se hlučně, hlasitě provozovat hudbu (též reprodukovanou hudbu nebo řeč);  

g)  jinak porušovat ustanovení SPP.  

5. Cestující jsou při přepravě v zájmu zajištění bezpečnosti jeho i ostatních osob povinni:  

a)  být po celou dobu jízdy připoutáni bezpečnostním pásem;  

b) cestující na invalidním vozíku je povinen být po celou dobu jízdy připoután bezpečnostním pásem, je-li 

vozík vybaven bezpečnostním pásem a zdravotní stav cestujícího to dovoluje, a ortopedický vozík musí 

být během jízdy řádně zabezpečen k tomu určeným bezpečnostním zádržným systémem;  

c) v případě přepravy musí být dítě přepravováno v autosedačce a být řádně připoutáno bezpečnostním 

pásem v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  

6. Ohrozí-li cestující pověřenou osobu dopravce, jedná se o přestupek podle obecně závazného právního 

předpisu. 

Čl.8 
Závěrečná ustanovení 

1. Tyto SPP jsou platné od 1. 6. 2017 a vyhlašuje je dopravce Centrum sociálně zdravotních služeb.  

2. SPP jsou zveřejněny v listinné podobě v sídle dopravce Bendova ul. 1121/5, 163 00 Praha 17 – Řepy, u 

řidiče vozidla a elektronicky na www.cszs.cz.  

3. Připomínky, podněty a stížnosti mohou cestující uplatnit u dopravce, se sídlem na adrese Bendova ul. 

1121/5, 163 00 Praha 17 – Řepy.  Dopravce je oprávněn k úpravě SPP. 

 

Vydal:     PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel Centra sociálně zdravotních služeb 


